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Byens værft Flemming Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Gennem mere end 75 år satte Aalborg Værft sit
store præg på Aalborg som en af byens vigtigste og mest markante arbejdspladser, og værftet har sat sit

tydelige fingeraftryk på byen og været med til at gøre Aalborg til det, den er i dag.

Tusindvis af medarbejdere har gennem tiderne haft deres gang på byens værft, hvor der lige fra starten i 1912
blev bygget skibe af høj kvalitet, men også andre produkter, bl.a. kedler til såvel skibe som landbaserede

anlæg. Nogle af skibene fra Aalborg Værft sejler stadig på verdenshavene, og kedelproduktionen kører stadig
for fuldt tryk, nu under navnet Alfa Laval.

I denne bog med tilhørende dvd er der mulighed for at følge den spændende historie i ord, billeder og
filmklip – fra brødrene Stuhr grundlagde værftet og helt op til 2012, 100 år efter værftets grundlæggelse, hvor

der sket en utrolig udvikling på det tidligere værftsområde, og hvor der igen er stor aktivitet og mange
arbejdspladser.

Sidst i bogen er der en komplet liste over alle de skibe, der blev bygget på Aalborg Værft, med beskrivelse,
historie og billeder.
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